
EC FERTİLİZER

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

MULTı_FEED 20 _20 _20 + ME
Garantl Edlbn lçerlk w/w

Toplam Azot (N) Yola

a**yrİ nrİtu (lıı,tıH.) o/o3,9

Nitrat Azotu {N-NO3) %5,7

üre Azotu {N,NH2) %|0,4

Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (PaOJ §/o2O

s,i.Ğtı,unurPotasyumoksİt(Kzo)Yo20
suj, Çoİiıntir Bor (B} Yaö,aL

s,;;a;ilrBakıiic,)(,,,.'.EDTAileŞelatlıdır)%0,005
s,;;ö;;;;ürpemıi{re)(TamamıEDTAlleŞelatlıdır)%a'os
s,;;il;ü;ürMangan(Mn)§aınamıEDTAileŞelatlıdır}%0,02
s,;;6;ü;ür ı*oıĞoen {ıvıo) % 0,003

s,;;d;ü;ürÇinko(Zn)lıamamıEDTAileŞelatlıdır)Voo,oo7

EDTA Şelatının Stabll olduğu pH Arahğı tCu, Fe, Mn, Zn}: 2 - 11

UyARllARı çocuklardan uzak tutunuz. Uygulama sırasında eldiven ve gözlük kullanınız' Deri ve göz ile temasl halinde

bulaşık bölgeyi bol su ile yıkayınız. Toz, ,.n"iit r'*eyiniz. Uygulrrn. or.r'noa sigara iÇmeyiniz' Aala uygun doz

oranlarını aşmtyınıı. .adece gerekll ot ., v"rı.rl" ı.uiıii,n,.. roprak;; ;'r"* 
'"PĞı' "n"ıı'ı 

Ya,tırılarak gübrenln

kullanılması tavşlye edlllr,

GENEt BıL6ı: M,LTI_FEED yapraktan ve topraktan uygulanır. Bitkjlerin lhtıyaç duyduğu,Azot (N)' Fosfor (P2o5) ve

potasyum (Kao) gibi ,.ıir,nirın maddeleri, ö"i s.kir, Demir, tuırr'e;^,'iloıinu"n '. Çinko gibi mıkro bıtkı besın

maddeleri ve lvlagnezyum (MgO) içeren katı tkristai) bir gübredir,

KUtt"ANlM D.ZU: Genel olarak meyve ve sebzelerde gelişme dön-emi.boYunca YaPrakta1 zoo - ıoo g / 100 Litre su

dozunda kullanılır. Topraktan 2 - 3 Kg ı o, ı e* ,* ı;;llılylrrılr. 
's; o"ğ"iler fikir vermesi açısından tavsiye

niteliğindedir. Gerçek jorırr-Ec birimi ile nıtı<iıerin durumuna g;;;-;"Ğnuaa teknik bilgisi olan kiŞilerce

belirlİnebilir. Tavsiye edilen uygulama dozunu aşmayınız,

DEPoLAMA ŞARTIARı: ürünü kuru yerde ve torbaların ağzını sıklca kapatarak depolayınız' Depolama sıcaklığı + 5 0C

üzerinde ve 40 oC altında o}malıdır,

FıRMA BEYAN'ı Tavsiye edilen kullanım şekli, dozu, karlşımı, depolama Şartları dıŞında ve.uygulamadan önce veya

sonra olumsuz hava şartlarından dolayı, ,"va.llg"ı.iiieceıt zaiaıarj.n'i'*i.i fırma ve ithalatÇı firmamız sorumlu

değildir,

ünırlcl FIRMA: Haifa Chemical Ltd,

P.o. Box ].5011, Matam - Haifa 319 05 00, isRAlL

lrxııerçı FIRMA: HAıFATARıM GüBRE sAN, vE Tlc, LTD, şTl,

Etiter Ma-h, 829 Sok. A Plaza Noı 3 / 501 Muratpaşa / elllal-Va

Tel:0 242 3225505 Fax: a24?3225507(;"'*ffiE@ıEı@ıffi

U.Ğlim

Piyasayasunacağımızetiketilea.ynıolacağınıtaahhüteder,aksininispatıhalinde4703saytlıkanunagöre
hakkımızda uysulanqcak;lan cezai lşle

Bakanlık Tescil No:

Bakanlık Lisans Noı
Net Ağırlık:

lmalTarihi;
Son Kullanma Tarihi:

Şarj No:

HAIFA TARıM

".ti:,Hm*Hffi,.ffi*'
şi-iü(et vörııı

Burak ı<işİıt


